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Efni: Umsögn IOGT á Íslandi um ,,Frumvarp um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, 
nr. 65/1974, með síðari breytingum (neyslurými). 150. löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal 
372 — 328.mál.[1]

IOGT á Íslandi leggst eindregið gegn þessu frumvarpi sem leyfir vörslu og neyslu 
vímuefna.

Bindindissamtökin IOGT vinna mikið með almenningi í grasrótarstarfi, þar kemur fram mikil 
andúð samfélagsins á mörgu í frumvarpinu. Við fögnum því þegar kallað er eftir sérþekkingu 
frjálsra félagasamtaka sem eru virk í forvörnum þegar fjallað er um breytingar á lögum sem 
heyra til forvarna í landinu.

Tillaga þessi er í algerri mótsögn við heilbrigðisstefnu þessarar sem og fyrri ríkisstjórna.[2] [3] 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) bendir á að notkun vímuefna er þáttur í 
ósmitnæmum sjúkdómum og hvetur allar þjóðir til að draga úr neyslu vímuefna [4]

IOGT telur að allar tillögur um tilslökun á lögum gegn áfengi og öðrum vímuefnum dragi úr 
vernd almennings, vinni gegn heilbrigðisstefnu, Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. IOGT á Íslandi telur allt of mikla áhættu tekna við 
tilslakanir á löggjöfinni og vill að fylgst sé betur með öðrum þjóðum til lengri tíma til að sjá 
þeirra reynslu.

Öll umræða um tilslakanir er óábyrg og veldur óvissu um hvort vímuefni séu minna hættuleg 
nú en áður. Normalisering á neyslu vímuefna er ekki til þess fallin að draga úr því að yngra 
fólk prufi og jafnvel byrji í neyslu.

Oft er vitnað í grein í Lancet um neyslurými í Vancouver sem byrjaði í september 2003 til 
sönnunar um ágæti neyslurýma en síðar birtist í Lancet svargrein sem bendir á að 
greinarhöfundar velja að byrja á árinu 2001 sem var mun hærri dauðsföll en síðari ár. Einnig 
var fjölgað lögreglumönnum um 50-66 manns á svæðinu kringum neyslurýmið frá apríl 2001. 
Má gera ráð fyrir að slík aukning í lögreglueftirliti hafi haft áhrif á tíðni dauðsfalla vegna 
eiturlyfja á svæðinu. [10] Spurning hvort álíka bías sé í öðrum rannsóknum á gagnsemi 
neyslurýma?

Það eru öfl sem vilja lögleiða fleiri tegundir vímuefna. Athygli hefur vakið að 
alþingismaðurinn Halldóra Mogensen, hefur lýst því yfir á Alþingi að svokölluð 
„afglæpavæðing“ sem er mjög tengt þessu frumvarpi sé aðeins fyrsta skref og vill lögleiða 
framleiðslu og dreifingu eiturlyfja. Spurning hvort aðrir alþingismenn séu á sama máli? [5] 
Okkur og Alþingi ber okkur að standa vörð um þær varnir sem við höfum svo sterkar í dag að 
heimurinn horfir til okkar með fyrirmynd í forvörnum. Það þarf að setja margfalt meira fé í 
meðferð og forvarnir. Mikilvægt er að forvarnir séu heildstæðar og settar í þann forgang sem 
þær eiga skilið því betra er heilt en vel gróið.



Í 33 grein Barnasáttmálans stendur: Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir, m.a. 
löggjöfina, stjórnun og menntun til að vernda börn frá ólöglegri notkun vímuefna og 
geðbreytandi efna, eins og þau eru skilgreind í alþjóðlegu samhengi, og að hindra notkun 
barna í framleiðslu, sölu og meðferð slíkra efna.[6]

IOGT vitnar í umsögn um frumvarp 23 um „Frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 (varsla).150. löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal 23 — 23. 
mál.“[7] Varasamt er að slaka á löggjöf sem verndar okkur gegn markaðssetningu.
Við þurfum ekki að efast um að heilbrigðisþjónusta hverskyns bjargar mannslífum þar sem 
hvert og eitt er ómetanlegt. Hefur verið rannsakað hvað þessi tilslökun á löggjöf hefur forðað 
mörgum frá því að byrja neyslu? Eða hvatt marga til að byrja í neyslu? Breytingar eins og að 
búa til refsilaust neyslusvæði eða að gera neyslu aðeins löglegri, draga ekki úr neyslu ein og 
sér. Skaðaminnkun er hægt að framkvæma með öðrum leiðum t.d. Frú Ragnheiði sem hefur 
sannað ágæti sitt. Auka ætti samstarf við forvarna- meðferðargeirann til muna því þar eru 
aðilar sem sérhæfa sig í að ná einstaklingum úr neyslu og koma í veg fyrir að þeir byrji í 
neyslu. Hver yrðu afköst neyslurýmis, hvað gæti þjónustan náð mörgum tilbaka úr neyslu? 
Hvaða kostnaður er áætlaður í reksturinn árlega? Er fjármunum betur varið til forvarna? Um 
er að ræða fáa einstaklinga og hugsa þarf vandlega um hvaða leið bjargar flestum.

Í greinagerðinni segir „Jafnframt byggist skaðaminnkun á því að viðurkennt sé að fjöldi fólks 
víða um heim heldur áfram að nota ávana- og fíkniefni þrátt fyrir jafnvel ýtrustu viðleitni í 
samfélaginu til að fyrirbyggja upphaf eða áframhaldandi notkun efnanna“ Ýtrasta viðleitni er 
alls ekki rétt fullyrðing því forvarnir og meðferð hafa verið fjársvelt og mætt afgangi, jafnvel 
fordómum ráðamanna. Þess vegna er ekki rétt að segja að neyslurými sé eina leiðin.

IOGT á Íslandi vill að skoðað verði frekar Portúgalska leiðin þar sem lögin banna bæði neyslu 
og vörslu vímuefna og halda enn harðari vörnum gegn markaðssetningu vímuefna, sett verði 
margfalt meira fé í forvarnir og meðferð sem vinna eftir heildarstefnu vímuvarna til langs 
tíma. Skoða þarf hvort virki að koma á fót umtölunarnefnd sem situr í hverju sveitarfélagi 
(Comissöes para a Dissuasao da Toxicodependencia - CDT). Þangað yrðu sendir einstaklingar 
sem teknir hafa verið með smáskammta, með skriflega áminningu og vímuefnin gerð upptæk. 
Nefndin reynir að fá einstaklinginn að fara í meðferð. Þetta er 3ja manna nefnd sem í sitja 
félagsráðgjafi, geðlæknir og lögfræðingur. Nefndin getur sektað (refsað) á margvíslega vegu., 
T.d. Sektir allt að €150 sem var um 30 % af lágmarkslaunum í Portúgal. Svifta 
atvinnuréttindum, svo sem hjá lækni eða leigubílstjóra. Bannað að fara á ákveðna staði eða 
hitta ákveðna einstaklinga. Bann við utanlandsferðum. Svifta einstaklinga byssuleyfi. Upptaka 
eigna. Stöðva greiðslur frá opinberum stofnunum. Skylda að hitta nefndina reglubundið. Ef 
einstaklingur í Portúgal er háður eiturlyfjum, þá má senda hana á meðferðarstofnun eða 
honum veitt samfélagsþjónusta, ef nefndin (CDT) telur það þjóna betur markmiðinu - að 
halda lögbrjótinum á beinu batabrautinni. Nefndin (CDT) getur ekki skyldað fólk í meðferð 
en stefna nefndarinnar (CDT) er að fá fíkla til að fara í og vera í meðferð. Nefndin (CDT) 
hefur full völd til að afnema sektir þegar fíkillinn fer sjálfviljugur í meðferð. Ef lögbrjóturinn 
er ekki fíkill eða vill ekki gangast undir meðferð eða samfélagsþjónustu þá má sekta hann. [8]

IOGT á Íslandi er hluti af stærstu forvarnasamtökum heims. Meirihluti íbúa heimsins notar 
ekki áfengi, kannabis eða önnur vímuefni. Yfir 62% heimsbyggðarinnar notar ekki áfengi og



er það markmið IOGT að draga sem mest úr neikvæðum afleiðingum neyslu áfengis og 
annarra vímuefna. Við teljum að áfengis og vímuvarnastefnan á hverjum tíma eigi að þjóna 
heildarhagsmunum samfélagsins og eigi að byggja á traustum rannsóknum. Áfengismál og 
önnur vímuefnamál eru veigamikill málaflokkur og mikið í húfi að stefnumörkun sem þau 
varðar séu byggð á niðurstöðum rannsókna og forðast ber stefnumótun sem byggist á 
einföldun, vanþekkingu og úrræðum sem ekki skila árangri eða vinna gegn heilsu einstaklinga 
og samfélags. Þess vegna á almenningur rétt á að stefna um áfengi og önnur vímuefni sé vel 
ígrunduð, heildstæð, unnin af vandvirkni og farið varlega í breytingar á aðgengi. Áfengis og 
vímuefnastefna okkar er sterk og horfa mörg ríki heims til hennar sem góðrar fyrirmyndar. 
IOGT á Íslandi hefur sent inn umsögn um innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu 
þjóðanna.[9] IOGT á Íslandi hefur frá stofnun unnið að þvílíkum markmiðum og telur að stysta 
leiðin til að ná þeim sé að draga úr neyslu áfengis og annara vímuefna.
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